
       

POWIAT  JAROSŁAW SKI 
    

Numer referencyjny: ZP.272.17.2022 Jarosław, dnia 11 lipca 2022 r. 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022. 

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu 
– ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022, w dniach 6, 7 i 11 lipca 2022 r., wpłynęły  
do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer 
referencyjny: ZP.272.17.2022, zwanej dalej również „SWZ”. 

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada  
na zapytania, o którym mowa powyżej. 

Pytanie Nr 1. (z dnia 06. 07. 2022 r. dotyczące instalacji LAN) 
Proszę o podanie wyposażenia szafy GPD. 

Odpowiedź na pytanie Nr 1. 
Informacja w przedmiotowym zakresie zawierają rysunki: E21 i E22 projektu wykonawczego 

branży elektrycznej, które zostały zamieszczone poniżej, w folderze pn. „[4] Załącznik do wyjaśnień 
treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV”. 

Pytanie Nr 2. (z dnia 06. 07. 2022 r. dotyczące instalacji LAN) 
Ponieważ istnieje niezgodność pomiędzy opisem a legendą na rysunkach, proszę o podanie 
specyfikacji PEL tzn. czy ma być wg. opisu (4 moduły RJ45) czy wg. legendy (2 moduły RJ45)?  

Odpowiedź na pytanie Nr 2. 
Informacja w przedmiotowym zakresie zawierają rysunki: E21 i E22 projektu wykonawczego 

branży elektrycznej, które zostały zamieszczone poniżej, w folderze pn. „[4] Załącznik do wyjaśnień 
treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV”. 

Pytanie Nr 3. (z dnia 06. 07. 2022 r. dotyczące instalacji LAN) 
Proszę o podanie ilości PEL i gniazd sieciowych do wykonania w remontowanym obiekcie. 

Odpowiedź na pytanie Nr 3. 
Informacja w przedmiotowym zakresie zawierają rysunki: E1 – E6, które zostały zamieszczone 

w folderze pn. „Załączniku Nr 1 do SWZ ZP.272.17.2022 - Dokumentacja projektowo-techniczna” 
oraz rysunki: E21 i E22 projektu wykonawczego branży elektrycznej, które zostały zamieszczone 
poniżej, w folderze pn. „[4] Załącznik do wyjaśnień treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa 
budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV”. 
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Pytanie Nr 4. (z dnia 07. 07. 2022 r.) 
Przedłożony kosztorys dla instalacji SSP nie zawiera pozycji związanych z bruzdowaniem  
i układaniem orurowania. W związku z tym proszę o wyjaśnienia w jakiej technologii ma być 
wykonane okablowanie dla tej instalacji (natynkowa czy podtynkowa)? 

Odpowiedź na pytanie Nr 4. 
Dla instalacji SSP, udostępniony przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ 

ZP.272.17.2022 - Dokumentacja projektowo-techniczna, Przedmiar robót – Branża elektryczna, 
zawiera pozycje: Układanie przewodów kablowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2  
na tynku na podłożu innym niż betonowe (poz. nr 139 i 140). 

Pytanie Nr 5. (z dnia 11. 07. 2022 r.) 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (punkt 6) zawarł zakres wykonania zadania, 
natomiast dokumentacja projektowo – techniczna stanowiąca załącznik nr 1 obejmuje szerszy 
zakres zadania. Proszę o dokładne sprecyzowanie zakresu obejmującego zamówienie. 

Odpowiedź na pytanie Nr 5. 
Informacje w przedmiotowym zakresie zawiera plik pn. „[5] Wykaz robót budowlanych  

i remontowo-renowacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego”, który został zamieszczony  
w folderze pn. „Załącznik Nr 1 do SWZ ZP.272.17.2022 - Dokumentacja projektowo-techniczna”. 
Dokument / plik, o którym mowa powyżej zawiera: 

a) Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1  
w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022, z podziałem  
na poszczególne Części niniejszego (bieżącego) zamówienia. 

b) Zakres robót budowlanych wykonanych w poprzednich etapach realizacji zadania 
inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu, 

c) Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w innych etapach realizacji zadania 
inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu, 

d) Wykaz robót budowlanych do wykonanie w ramach bieżącego zamówienia pod nazwą: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1  
w Jarosławiu – ETAP IV” , Numer referencyjny: ZP.272.17.2022, z uwzględnieniem 
numerów pozycji z poszczególnych przedmiarów robót oraz podziału na poszczególne Części 
niniejszego (bieżącego) zamówienia. 

Pytanie Nr 6. (z dnia 11. 07. 2022 r.) 
Proszę o zamieszczenie schematów rozdzielni elektrycznych. 

Odpowiedź na pytanie Nr 6. 
Informacja w przedmiotowym zakresie zawierają rysunki: E 16.1, E16.2 i E16.3 projektu 

wykonawczego branży elektrycznej, które zostały zamieszczone w folderze pn. „[4] Załącznik  
do wyjaśnień treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP 
IV”. 

Pytanie Nr 7. (z dnia 11. 07. 2022 r.) 
Proszę o zamieszczenie schematów szafy dystrybucyjnej GDP. 

Odpowiedź na pytanie Nr 7. 
Informacja w przedmiotowym zakresie zawierają rysunki: E21 i E22 projektu wykonawczego 

branży elektrycznej, które zostały zamieszczone poniżej, w folderze pn. [4] Załącznik do wyjaśnień 
treści SWZ ZP.272.17.2022 - Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 - ETAP IV. 

 



 
 
 
Pytanie Nr 8. (z dnia 11. 07. 2022 r.) 
Proszę o zamieszczenie schematów tablicy TT. 

Odpowiedź na pytanie Nr 8. 
Schemat dla tablicy telekomunikacyjnej TT nie został zaprojektowany. 

Pytanie Nr 9. (z dnia 11. 07. 2022 r.) 
Czy zakres zadania obejmuje dostawę i montaż central wentylacyjnych? 

Odpowiedź na pytanie Nr 9. 
NIE. Dostawę i montaż central wentylacyjnych zawiera przedmiot zamówienia pod nazwą: 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu 
– ETAP III” , Numer referencyjny: ZP.272.16.2022 (2), obejmujący instalacje wodno-kanalizacyjne  
i sanitarne, w tym instalację wentylacyjną.  

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, Numer referencyjny: 
ZP.272.17.2022 pozostają bez zmian. 

Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
Numer referencyjny: ZP.272.17.2022 i jest wiążący dla Wykonawców. 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że budynek zlokalizowany w Jarosławiu przy 
ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
w Przemyślu z dnia 16 stycznia 1984 r. jest wpisany do Rejestru Zabytków pod pozycją 
rejestru A –707, a na ścianach wewnętrznych znajdują się zabytkowe freski, których  
nie można uszkodzić. Zatem Wykonawca powinien posiadać stosowne doświadczeniem  
w wykonywaniu instalacji elektrycznych na obiektach objętych nadzorem konserwatorskim. 

Starosta Jarosławski 

Stanisław Kłopot 

Podpisano elektronicznie 
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